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Nieuwsbrieven
'Het Verhaal in de Muziek'
Concerten
Stuur deze nieuwsbrief door naar uw familie, vrienden en kennissen!

Repertoire

5 januari 2014 om 12.00uur
Vrienden

Theater de Speeldoos in Vught

Adverteerders

Kaartjes: à € 15, (incl. pauzedrankje) bij de kassa of via de site van De Speeldoos. Jongerenkorting aan de

Info
voor
leden
kassa
op vertoon
van scholierenpas.
Solisten:
Christina Karenovics

Morena Brouwers en Laura Pijnappels, winnaars Maurick Muziekconcours 2013
Pianobegeleiding:
Margret Bekkers
Dirigent:
Coen Swinkels
Christina Karenovics
klik hier voor info
Met ‘Het Verhaal in de Muziek’ neemt het Vughts Mannenkoor het publiek mee op een muzikale reis, waarin geïllustreerd wordt hoe
verhalen in muziek hun vorm krijgen en hoe zich dat ontwikkeld heeft. Met vertelling en visuele impressies worden achtergrond en
inhoud van de uit te voeren werken geïllustreerd. Samen vormen ze een multimediaal 'Verhaal in de Muziek'

Programma ‘Het Verhaal in de Muziek’
U Boi (N. Zrinsky)
Saltarelle (C. SaintSaëns)
Laura Pijnappels: La pequeña Czarda (Pedro Itturalde)
Lascia Ch’io Pianga (G. Händel)
Christina Karenovics: Casta Diva (V. Bellini)
Nessum Dorma (G. Puccini)
Chor der Derwische (L. van Beethoven)
Pavana (G. de Marzi)
Send in the clowns (S. Sondheim)
Morena Brouwers: Birds (Anouk)
Christina Karenovics: Think of me (A.L. Webber)
We Sail the Ocean Blue (W. Gilbert en A. Sullivan)
Conquest of Paradis (Vangelis)
Christina Karenovics en Vughts Mannenkoor: Don’t cry for me Argentina (A.L. Webber)

1866: U Boj, U Boj

Uit de patriottische opera ‘Nikola Subic Zrinski’, van Ivan Zajc (18321914)
Nikola Zrinski Junior (16201664), een Kroatische staatsman en schrijver, beschreef in zijn epische
‘Het beleg van Siget’ de heldhaftige dood van zijn grootvader Nikola Subic Zrinski in 1566, welke in
alle historische annalen van de 16e eeuw voorkomt. Hoewel geschreven door een Kroaat werd het
epos in het Hongaars geschreven en het wordt beschouwd als een van de grootste werken uit de
vroege Hongaarse literatuur.
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Ivan Zajc

Met zijn 2.500 dappere soldaten,
voornamelijk Kroaten, verdedigde
Nikola Subic Zrinski de vesting van
Sziget in het zuiden van Hongarije
tegen 90.000 Turken.
De Turkse troepen stonden onder
bevel van de sultan Sulejman de Grote
en hadden de beschikking over meer
dan 300 kanonnen. Het duurde een
maand om de Kroatische soldaten, die
allemaal een verschrikkelijke dood
stierven, in de strijd te verslaan.
Ondanks zijn belofte had de
Habsburgse keizer Maximilliaan,
Nicola Subic Zrinski

koning van Hongarije, Nikola Subic
Zrinski niet geholpen.

Volgens historici vielen aan Turkse kant bijna 30.000 doden.
Yvan Zajc schreef het lied U Boj al eerder, maar paste het in zijn opera in. Het patriottische lied is in Kroatië nog altijd zeer populair. De
openingszinnen van U Boj worden vaak gezongen bij sportevenementen wanneer er een Kroatisch team aan mee doet.

Door toeval werd het lied ook in Japan ongekend populair. Het werd door Kroatische mariniers
(toen als onderdeel van het OostenrijksHongaarse leger) naar Japan gebracht, onmiddellijk
na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Terwijl ze met een Amerikaans schip gerepatrieerd
werden, zorgde een tyfoon ervoor dat hun schip averij opliep bij de Japanse kust, wat een
reparatie in de haven van Kobe noodzakelijk maakte.

Turkse troepen

Die reparatie duurde twee maanden. De Japanners vonden ‘U Boj’ dat door de Kroatische zeelieden gezongen werd een erg
aansprekend lied en het mannenkoor van de Kwansei Gakuin Universiteit nam het over. Sindsdien is het een van de meest populaire
mannenkoor liederen in Japan en het universiteitskoor sluit er nog altijd ieder optreden mee af.

1855 : Saltarelle

Romantisch danslied van componist Camille Saint  Saëns (18351921) en dichter Emile Deschamps
(17911871)
De Saltarelle, of ‘Saltarello’ in het Italiaans, is een vrolijke en levendige dans in driekwartsmaat die
oorspronkelijk uit de omgeving van Napels kwam en in de dertiende eeuw in heel Italië en de hoven
bekend was. Een van de passen wordt gesprongen. Daar komt ook de naam vandaan (springen is
‘saltare’ in het Italiaans). Later werd de saltarello als dans en muziek bekend door Europa.

Camille SaintSaëns

Het verhaal speelt zich af in de Romagna, provincie van Italië , met uitzicht op de Adriatische Zee en ten zuiden van Venetië. Het gaat
over carnaval en beschrijft haar onweerstaanbare aantrekkingskracht op de hele bevolking (enfants de la Romagna) om samen te
dansen.
Met humor beschrijft de auteur de gène van de invloedrijke katholieke kerk in een situatie die ze niet kan beheersen. Het verdient

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/63

2/10

452016

Nieuwjaarsconcert VMK: Het Verhaal in de Muziek
daarom de voorkeur om hun ogen te sluiten, maar dit wordt steeds moeilijker als het feest vordert en men in lichaam en geest steeds
meer verhit raakt. Het carnaval brengt ook de handlangers van de kerk, ‘les sbires’ (de autoriteiten ) in twijfel. Maar de geestelijkheid
houdt het hoofd koel en is pragmatisch. Gelukkig is de goede priester die weet hoe het leven te bekijken door vanachter zijn
gebedenboek niets te zien dat hij niet hoeft te zien. En de Camaldulen, de strenge monniksorde uit de Romagna, zullen het carnaval ook
niet hun leven laten verstoren.

Het lied is een milde grap met wat verkapte maatschappijkritiek. De beroemde tekst bezingt
vooral de kracht van muziek en dans als ontsnapping voor de problemen van het dagelijks
leven. Het lied bespot zachtjes de mensen van de kerk maar toont ook het vermogen van de
kerk om uitwassen van het leven pragmatisch op te lossen.

De Saltarelle

Met dit lied stukje toont SaintSaëns, een getalenteerde en productieve componist , een onverwachte smaak voor farce.
De componist schreef dit stuk op een tekst van Emile Deschamps voor de ereklasse van een
zangconcours te Lyon in 1885. Het is een kenmerkend stuk voor de franse romantiek:
verheerlijking van de natuur en het platteland.
In 1886 componeerde SaintSaëns ‘Het Carnaval der Dieren’ waar eveneens de farce een
belangrijke rol speelt.

Schilderij uit de Romantiek
Dit werd het bekendste werk van SaintSaëns, maar hij heeft er geen noot van gehoord. Hij vond het stuk als serieus componist niet bij
zijn imago passen en hield daarom een uitvoering tegen.
SaintSaëns ging graag op reis, zoals naar Algerije en Egypte. Deze reizen beïnvloedden hem voor nieuwe composities als de Suite
Algérienne en zijn vijfde pianoconcert, Het Egyptische. Uiteindelijk had SaintSaëns alle Europese landen, Rusland, de Verenigde Staten
en ZuidAmerika bezocht. In Uruguay componeerde hij het volkslied van dat land. Ook in het Verenigd Koninkrijk was hij populair. Hij trad
bijvoorbeeld op voor Koningin Victoria en schreef een lofzang ter gelegenheid van de kroning van Edward VII in 1901 waarvoor hij de
Royal Victorian Order kreeg.
Hoewel hij in zijn laatste levensjaren mateloos populair buiten Frankrijk was, gold dit niet voor in Frankrijk zelf. Zijn muziek werd door
andere componisten zwaar bekritiseerd, wat grotendeels een reactie was op zijn onaangename persoonlijkheid, en maakte plaats voor
de modernere muziek van Franse componisten als Claude Debussy. Verbeten maar toch zo zeker van de zaak als hij was deed hij er
alles aan om Debussy het moeilijk te maken. Een uiterst succesvolle tournee door de Verenigde Staten van Amerika deed zijn aanzien in
Frankrijk er nog steeds niet op vooruit gaan. Hij stierf op 16 december 1921 te Algiers.

1705  1711: Lascia ch'io Pianga
De titel betekent ‘laat me wenen’ en is een lied van de vrijheid uit de vroege opera ‘Rinaldo’ van de in Engeland wonende duitse
componist Georg Friedrich Händel.
‘Lascia ch'io Pianga’ is uitgegroeid tot een bijzonder populair concertstuk. De melodie van het lied stamt uit 1705 als een Aziatische
dans. Later, in 1707, werd de melodie omgewerkt tot een aria, zij het met een andere tekst en de naam: ‘Lascia la Spina’. Händel heeft
in 1711 het werk opnieuw bewerkt voor zijn opera Rinaldo.

Rinaldo en Armida
G.F. Händel

door Nicolas Poussin (1625)

In de opera wordt de aria gezongen door Almirena, de geliefde van Rinaldo. Ze is door de tovenares Armida uit de handen van haar
held gekaapt en wordt nu gevangen gehouden in Armida’s paleis. In de tuin bezingt ze haar tragische lot. ‘Laat me huilen om mijn wrede
lot en zuchten om mijn vrijheid’ zingt ze. ‘Dat mijn smart de ketenen van mijn lijden mag verbreken’.
Die dramatische context speelt tegenwoordig echter lang niet altijd meer een rol bij een opvoering van de aria. Het stuk is uitgegroeid tot
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een echte concertaria. Menig beroemd solozanger zet de melodie op zijn soloprogramma, of verblijdt het publiek door het als toegift te
zingen.
Het lied is ook te zien in verschillende films, waaronder Farinelli, All things fair door Bo Widerberg, in L.I.E. door Michael Cuesta en in
Antichrist van Lars von Trier.
Het is een intiem lied dat in de mannenkoorbewerking ook een intieme setting vraagt.

1931: Casta Diva
Aria uit de lyrische opera Norma van Vincenzo Bellini (18011835), die wordt gezongen door soliste: Christina Karenovics

boven: V. Bellini
rechts: Chr. Karenovics
De Siciliaan was op dertigjarige leeftijd op het absolute hoogtepunt van zijn muzikale leven. Hij kon
geweldige vergoedingen vragen en produceerde opera’s aan de lopende band.
Zijn opera La Sonnabula uit maart 1831 deed het al ontzettend goed in heel Europa. Bellini ging echter niet op zijn lauweren rusten,
maar schreef later dat jaar zijn meest bijgebleven hit ‘Norma’. Dit is een lyrische tragedie, een opera in twee bedrijven met als
hoofdpersoon de druïdenpriesteres Norma, de dochter van de hoogste druïde Oreveso.
De verreweg bekendste aria (en zeker niet de gemakkelijkste) Norma kennen we als Casta Diva. Deze aria heeft Bellini wel 8 keer
herschreven voordat hij tevreden was. Nadat Norma haar mistletoe gesneden heeft zingt ze tot de Godin van de maan, biddend voor
vrede, maar ook hopend op geluk in de strijd de Romeinen te verslaan.
Deze aria is vertolkt door alle beroemde sopranen van de hele wereld.

Maria Callas als ‘Norma’'
Gallische priesters en krijgers verzamelen zich in het heilige bos in afwachting van de hoge priesteres Norma. Ze willen in opstand
komen tegen de Romeinse bezetters, maar Norma overtuigd ze dat de tijd om in opstand te komen nog niet gekomen is. De Romeinen
zullen door hun eigen fouten verslagen worden Norma roept de maan aan en bidt voor vrede Terwijl het koor van de druïden zingt over
het waarom van de haat voorde Romeinen, zingt Norma haar korte snelle stuk van de aria: ze is er niet gerust op dat de haat voor de
Romeinen ook overgaat in de haat voor Pollione, haar geheime Romeinse liefde.

Deze geheime liefde tussen Norma en Pollione, de Romeinse proconsul heeft geresulteerd in twee
kinderen. Pollione’s liefde is echter bekoeld, en hij is verliefd geworden op de jonge priesteres Adalgisa.
Norma, hiermee niet bekend, voert de ceremonie uit die moet uitmonden in een teken om de strijd te
beginnen. Norma wacht hier echter mee en verzoekt de godin van de maan om vrede (aria Casta
diva). Adalgisa, die moeite heeft met de keuze tussen haar gelofte en haar liefde voor Pollione, wordt
door hem gevraagd met hem naar Rome mee te gaan.

Norma met haar zoon
In haar twijfel vraagt zij om raad aan Norma, zonder echter de naam van Pollione te onthullen. Norma ontheft Adalgisa van haar gelofte,
maar is furieus wanneer ze ontdekt dat Pollione haar bedrogen heeft, en vervloekt hem.
Norma is zo wanhopig en woedend dat ze overweegt de kinderen van Pollione te doden. Haar moederliefde overwint echter. Ze geeft
het teken voor de strijd. Om een goed einde te verzekeren moet Pollione aan de goden worden geofferd. Norma belooft zijn leven te
redden als hij voor haar kiest in plaats van Adalgisa, maar hij weigert. Norma bekent hierop haar verraad en draagt de zorg van haar
kinderen over aan Adalgisa. Samen sterven Norma en Pollione op de brandstapel.
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1926: Nessun Dorma
Uit ‘Turandot’, een late opera van Giacomo Puccini (18581924)

Turandot was de laatste opera die Puccini gecomponeerd heeft en Nessun Dorma is daarvan de laatst
gecomponeerde Aria. Nessum Dorma wordt daarom wel beschouwd als de laatste grote aria uit de
klassieke fase van de westerse opera. Pucini overleed op 29 november 1924, nog vóór dat hij
Turandot helemaal kon voltooien. De opera werd door Franco Alfano afgemaakt aan de hand van
Puccini’s nagelaten schetsen. Op 25 april 1926, toen Turandot in La Scala van Milaan onder leiding
van Toscanini in première ging, stopte de dirigent die avond op het punt waar Puccini gebleven was
toen hij overleed.

G. Puccini

Toen Puccini aan Turandot begon had hij drie korte opera’s die samen Il Trittico vormen afgemaakt en was hij toe aan iets nieuws. Hij
was vastbesloten om ‘tentar vie non battute’ (ongebaande paden) te betreden. Puccini zocht een verhaal met een sprookjesachtige
sfeer, maar met personages van vlees en bloed. En hij vond dat bij Carlo Gozzi en diens fabel Turandotte. Puccini had het gevoel dat hij
zich met Turandot op een hoger niveau bewoog en dat … ‘er een origineel en misschien wel uniek werk in de maak was’, waarbij al zijn
andere muziek zou verbleken.
Maar het werken aan Turandot kostte hem ook zeer veel energie en geen opera deed hem zo twijfelen aan zijn eigen creatieve
vermogens. In een brief aan zijn librettisten beschreef hij zijn situatie als volgt: ‘…denk maar aan een man die vaste grond onder zijn
voeten heeft, maar die ieder uur en iedere dag voelt hoe die grond langzaam maar zeker onder zijn voeten verdwijnt alsof hij door een
diepe afgrond verzwolgen zal worden’.

De opera over de mooie maar koude prinses Turandot en prins Calàf is gebaseerd op een perzisch
sprookje dat zich afspeelt in China. Wil de prins haar huwen, dan zal hij op straffe des doods eerst drie
raadsels moeten oplossen. Hoewel Calaf hierin slaagt, weigert Turandot toch met hem te trouwen. Calaf
biedt haar een uitweg door aan te bieden dat als zij zijn naam raadt, hij ’s ochtends toch voor haar zal
sterven. Wachtend op haar antwoord waakt hij die nacht… ‘nessun dorma’ (niemand slaapt).

Nessum Dorma werd wereldberoemd. De tenor Luciano Pavarotti heeft met deze aria groot succes gehad. In 1990 werd het lied
gebruikt als herkenningsmelodie van het WK voetbal. Daarop werd het in Engeland het eerste klassieke lied dat de nummer 1positie in
de hitparade bereikte. Pavarotti zong het in 2006 wederom met veel succes tijdens de Openingsceremonie van de Olympische
Winterspelen in Turijn. Hoewel de aria is geschreven voor tenor, is het ook opgenomen door vrouwelijke vocalisten met krachtige
stemmen zoals Aretha Franklin in 1998 en de Italiaanse superster Mina in 2009.
De aria werd bij het grote publiek nog bekender toen in 2007 Paul Potts deze aria zong tijdens Britain's Got Talent. In 2010 zong Martin
Hurkens het lied tijdens zijn auditie voor Holland's Got Talent. Net als bij Paul Potts hadden de juryleden vanwege zijn voorkomen en zijn
beroep (bakker) niet verwacht dat hij zo'n mooie stem zou hebben. Het gehele publiek was ontroerd en kort daarna werden op allerlei
weblogs de beelden van dit zangtalent gezet. Uiteindelijk zong hij het lied ook in de finale en won mede hierdoor de talentenjacht.

1811: Chor der Derwische
Dit lied stamt uit het ‘Festspiel’ met de naam ‘Die Ruinen von Athen’, door componist Ludwig van Beethoven en auteur August von
Kotzebue

Akropolis

L.van Beethoven
In 1808 werd begonnen met de bouw van een theater in de Hongaarse stad Pest (nu onderdeel van Budapest). Het werd gebouwd
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door Franz Joseph Karl, aartshertog van Oostenrijk, als eerbetoon aan de loyaliteit van Hongarije aan de Oostenrijkse monarchie. Het
theater moest met een ‘Festspiel’ worden ingehuldigd. August von Kotzebue kreeg hiervoor de opdracht en Ludwig van Beethoven
zorgde in 1811 voor de muzikale proloog en de epiloog.
Tijdens een vakantie hoorde Beethoven vaak een militaire regimentskapel die de in die tijd populaire Turkse marsen speelde. Beethoven
liet zich door deze muziek inspireren tot bijvoorbeeld de bekende ‘Turkse Mars’ en het ‘Koor van de Derwischen’. In ‘Die Ruinen von
Athen’ kijkt de godin Athene samen met Zeus neer op de stad Athene. Zij zien alleen nog maar ruïnes. De Turkse bezetters kijken niet
om naar de monumentale stad op de Akropolis.

Dansende derwisjen
Turkse troepen in Athene
Een derwisj is een islamitische geestelijke uit de soefistische stroming in de islam. Een derwisj heeft de gelofte van armoede afgelegd en
heeft in de volksverhalen vaak een magisch karakter. Hij straalt Gods liefde uit en is wijs, hij geeft goede raad. Hij verschijnt uit en
verdwijnt in het niets (meestal in de gedaante van een oude man). Hij bezit toverkracht, kan door muren gaan, kan verschillende
gedaanten aannemen, eet levers van doden, rijdt op een paard door de lucht en geeft appels voor vruchtbaarheid.
Het koor van de Dansende Derwischen zingt:
Je hebt in de plooien van je mouw
de maan gedragen, hem gesplitst
Ka’aba, Mahomet
Je hebt de stralende Borak bestegen
om naar de zevende hemel te vliegen,
grote profeet, Ka’aba.

De heilige steen Ka'ba in Mekka

Het heilige dier Borak

Mohammed reed op het hemelse dier Buraq (Borak) door de nacht, een nachtreis op weg naar profeten en zijn god. Ook bij het
islamitische geloof wordt er gesproken over een bezoek aan de hemel. De Hadith beschrijft Buraq als volgt: ‘Een wit en lang dier, groter
dan een ezel, maar kleiner dan een muilezel’.

Pavana

Giuseppe (Bepi) De Marzi (Arzignano, 28 maart 1935) is een componist, koordirigent en
organist. Zijn bekendste werk is Signore delle Cime, dat het Vughts Mannenkoor zong tijdens
onze koorreis naar Italië samen met andere koren en ook nu nog op het repertoire staat.
Het lied gaat over Pavana, een trotse jonge vrouw niet te bereiken voor de zanger. Haar naam
is afgeleid van het latijnse Pavo, wat pauw betekent. De pavane is overigens tevens een dans
waarbij je je zo trots als een pauw in een even ritme beweegt.

B. de Marzi
De Pavana is koorwerk voor twee zanggroepen die elk een vierstemmige partituur zingen. De twee groepen zingen elkaar toe en op
sommige momenten buitelen acht stempartijen door elkaar
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PAVANA
Ik zing nu alleen, Pavana,langs de rivieren
En ervaar niet je stem en vind niet je hand
Pavana, Pavana, mooie Pavana
Pavana, Pavana, Pavana vol van liefde

1973: Send In The Clowns
Uit de musical ‘A Little Night Music’ van Stephen Sondheim
‘Send in the Clowns’ is een lied van Stephen Sondheim uit de in 1973 uitgebrachte musical ‘A Little Night Music’. Deze musical is een
bewerking van Ingmar Bergman film ‘Smiles of a Summer Night’.

Het personage Desirée reflecteert op de ironie en de teleurstellingen van haar leven. Onder andere kijkt
ze terug op een affaire een jaar eerder met de advocaat Fredrik. Hem na een lange tijd weer ontmoetend
komt ze tot ontdekking dat hij in het huwelijk wil treden met een veel jongere vrouw. Desirée doet nu zelf
een aanzoek om met hem te trouwen en hem op die manier te redden uit deze situatie. Hij zegt echter
dat hij bij zijn voornemen blijft en verwijst naar zijn toewijding aan zijn bruid . Reagerend op zijn afwijzing
zingt Desirée dit lied. Het lied wordt later herhaald als een coda wanneer Fredrik's jonge vrouw er
vandoor gaat met zijn zoon. Fredrik is dan eindelijk vrij om op Desiree's aanbod in te gaan.

Stephen Sondheim

De ‘clowns refereren niet aan circusclowns. Op een ironische manier wordt op de teleurstellingen van het leven teruggekeken. D clowns
symboliseren de hoofdpersonen zelf als dwazen, zoals Sondheim in een interview in 1990 heeft uitgelegd:
“Ik krijg al jaren veel brieven waarin gevraagd wordt wat de titel betekent en waar het lied over
gaat. Ik had nooit gedacht dat dit op een of andere manier esoterisch zou zijn. Ik wilde dat
theatraal beeldmateriaal gebruikt zou worden in het lied … Het is een verwijzing naar het
theater met de betekenis: ‘als de show niet goed gaat dan stuur de clowns naar binnen het
podium op’… ' Send in the Clowns ' paste eigenlijk niet in de musical tot ik het idee kreeg dat
wij zelf de dwazen zijn… 'Don’t bother they’re here` betekent gewoon 'Wij zijn zelf de dwazen .”

Sondheim schreef het liedje speciaal voor de actrice Glynis Johns , die de rol van Desirée speelde op Broadway. Het nummer is
opgebouwd uit 4 coupletten en een soort refrein, en maakt gebruik van een complexe driekwartsmaat. Het werd Sondheim's meest
populaire lied nadat Judy Collins en Frank Sinatra het in 1975 op plaat gezet hebben. Daarna hebben Sarah Vaughan, Dame Judi
Dench, Grace Jones, Barbra Streisand, Shirley Bassey, Zarah Leander, Tiger Lillies en vele andere bekende artiesten het ook
opgenomen, en het werd een jazz standaard.

1986: Think of Me
Uit ‘The Phantom of the Opera’, musical van Andrew Lloyd Webber (1948  ). Het is een succesvolle musical uit 1986 gebaseerd op het
boek Le Fantôme de l'Opéra van de Franse schrijver Gaston Leroux. met liedteksten van Charles Hart.

Links: A.L. Webber
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Het lied 'Think of Me' wordt gezongen door Christina Karenovics

Hoofdpersoon Christine en
‘the Phantom of the Opera’

Soliste Christina Karenovics

Eind 19de eeuw is Christine, een jonge zangeres, uitgegroeid tot de ster van de Parijse opera dankzij de zanglessen van een
mysterieuze zonderling.
Dit 'Spook van de Opera', is een misvormd genie dat ronddoolt in de kelders van het operagebouw. Hij houdt zielsveel van Christine en
geeft haar al zijn muzikale kennis door maar zij voelt zich eigenlijk meer aangetrokken tot haar jeugdliefde Raoul.
Al snel blijkt dat de Phantom tot alles bereid is om het hart van Christine voor zich te winnen...

1878: We Sail the Ocean Blue
Uit de opera ‘HMS Pinafore’, Arthur Sullivan (18421900) en W.S. Gilbert
H.M.S. Pinafore of ‘The Lass That Loved a Sailor’ is een muziekwerk op het snijvlak van opera en operette in twee bedrijven. De muziek
is van Arthur Sullivan met een libretto door W.S. Gilbert.
De eerste opvoering was in de Opera Comique in Londen op 25 mei 1878 en er waren maar liefst 571 voorstellingen, op twee na het
langste gespeelde muzikaal theaterstuk tot op dat moment. H.M.S. Pinafore was Gilbert en Sullivan's vierde gezamenlijke opera en hun
eerste internationale succes.

Boven: W. Gilbert
Links: A. Sullivan

Het verhaal speelt zich af aan boord van het Britse schip HMS Pinafore. De kapitein’s dochter Josephine is verliefd op de simpele
matroos Ralph Rackstraw . Haar vader wil haar aan Sir Joseph Porter, de Eerste Lord van de Admiraliteit, uithuwelijken. Ze
gehoorzaamt aan haar vaders wensen maar als Lord Joseph de gelijkheid van de mensen bepleit moedigt dat Ralph en Josephine aan
om elkaar de liefde te verklaren. Ze bedenken daarbij een plan om Josephine te laten schaken. De kapitein ontdekt dit plan, maar zoals
in veel van Gilbert en Sullivan opera’s verandert een verrassende onthulling de dingen dramatisch tegen het einde van het verhaal.

Gilbert doorspekt de opera met vrolijkheid en gekkigheid. De humor van deze opera richt zich op de liefde tussen
leden van verschillende sociale klassen en houdt het Britse klassensysteem tegen het licht. Pinafore steekt ook
de draak met patriotisme, partijpolitiek, de Koninklijke Marine, en het aantal ongekwalificeerde mensen op
belangrijke gezaghebbende posities.
Pinafore, de titel van het stuk, betekent ook een overgooier. Hiermee is een kledingstuk voor meisjes en vrouwen
symbool gemaakt voor een afschrikwekkend oorlogsschip.
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Het werk van Gilbert en Sullivan werd buitengewoon populair in de Angelsaksische landen en domineerde het muzikale podium aan
beide zijden van de Atlantische Oceaan gedurende meer dan een decennium. Het wordt nog steeds uitgevoerd en de structuur en stijl
van hun opera's, in het bijzonder die van H.M.S. Pinafore, werd veel gekopieerd en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van het moderne muziektheater .

1992: Conquest of Paradise
Conquest of Paradise was de titelsong van de film ‘1492: Conquest of Paradise’ uit 1992, die uitkwam ter gelegenheid van de ontdekking
van Amerika door Columbus, precies 500 jaar daarvoor.

In 1992 verzorgde Vangelis de soundtrack voor de bioscoopfilm over de ontdekking van
Columbus. De film flopte ondanks de goede kritieken en het soundtrackalbum werd daardoor
amper opgemerkt. Het album stond wel korte tijd genoteerd in de Album Top 100, maar de
single Conquest of Paradise werd niet opgemerkt.
Rechts: Vangelis

Op 4 oktober 1994 gebruikte de Duitse bokser Henry Maske Conquest of Paradise als zijn begeleidingsnummer naar de ring, tijdens een
belangrijke wedstrijd tegen Ian Barkley. Televisiekijkers gingen na de wedstrijd massaal naar de muziekwinkel, en kochten de laatste
exemplaren van de cd 1492: Conquest of Paradise.
Twee en een half jaar na de eerste release stond het album weer in de Album Top 100, en verbleef daar wekenlang op nummer1. De
single zorgde voor een ongekend succes, door maar liefst 10 weken de Nederlandse Top 40 en 9 weken de Mega Top 50 aan te voeren,
in de zomer van 1995

Er werden in Nederland maar liefst 100.000 exemplaren van de single verkocht. De videoclip
werd volop gedraaid door TMF en MTV. Deze toonde spectaculaire beelden uit de film 1492:
Conquest of Paradise en daarnaast het koor en Vangelis die op de plaat te horen zijn. De
single is nog steeds één van de grootste hits die er ooit in Nederland zijn geweest. Het staat op
een gedeelde vierde plaats van langst op nummer1 genoteerde platen.

De Santa Maria van Christoffel
Columbus

1978: Don’t cry for me Argentina
‘Don't Cry for Me Argentina’ is een lied uit de musical ‘Evita’waarvan de tekst is geschreven door Tim Rice en de muziek door Andrew
Lloyd Webber.

A.L. Webber
Christina Karenovics en het Vughts Mannenkoor zingen samen dit werk.

VMK met zangers van het MaurickCollege
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Christina Karenovics

De originele studioversie werd gezongen door Julie Covington, de musicalversie door Elaine Paige. In de versie van Covington werd het
nummer een wereldhit.
Het lied wordt gezongen vanuit de belevenis van Eva Perón, de vrouw van de overleden president van Argentië die liefhebben Evita
wordt genoemd. Ze vraagt het Argentijnse volk om %0
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